
NIEUWSBRIEF MARX (januari 2022-1) 

 
Beste donateur, 
 
Zo halverwege januari voelt het een beetje bijzonder om u nog kerstfoto’s en dergelijke voor te 
schotelen uit de gemeente Marx. 
Maar ja, dat is inherent aan het feit dat Jakob aan het eind van elke maand verslag uitbrengt en wij u 
daar eens per kwartaal over informeren. 
Desalniettemin hoop ik dat u, net als wij, blij bent met de berichten. 
 
Oogstfeest 
In onze oktober nieuwsbrief stond de link om via Instagram de oogstdienst in Marx te volgen. 
De foto’s hield u van ons te goed en hier zijn ze dan. 

         
 

                                                      
 
De kerk was prachtig versierd met foto’s en opbrengsten van het land. Alle voorbereidingen waren 
getroffen toen er vanuit het ministerie van volksgezondheid een verbod kwam op het openhouden 
van de zondagsschool en kinderen ook geen kerkdiensten mochten bijwonen. Jakob en de leiding 
wilden de kinderen niet teleurstellen dus het kinderprogramma is in verkorte vorm uitgevoerd. De 
volwassen gemeenteleden lieten zich ook niet onbetuigd; er was veel ruimte voor zang, muziek en 
voordrachten. Overigens is de gemeente nog steeds gevrijwaard van Covid-19. 
 
 
 



Kerkgebouw 
Hoewel het kerkgebouw slechts twee jaar geleden officieel werd opgeleverd zijn er helaas al enkele 
problemen opgetreden. 
Er is aanzienlijke waterschade in de klokkentoren. Smeltwater loopt langs de muren naar beneden 
wat resulteert in aantasting van het pleisterwerk in lager gelegen delen. Bij nadere inspectie bleek er 
geen regengoot aanwezig. De bouwer, dhr. Victor Schmidt, stemde met tegenzin in om de schade op 
zijn kosten te herstellen. Voor nu zijn er extra hoge plinten geplaatst zodat sneeuw en regen niet 
meer naar binnen kunnen. 
De kerk wordt verwarmd met twee ketels. Eén van de ketels is door verkeerd gebruik bij aanvang 
helaas al stuk en de tweede ketel vertoont ook kuren. Om destijds het metselwerk sneller te laten 
drogen hebben de ketels op vol vermogen gedraaid. Er was nog geld om de ketel te vervangen maar 
de reservepot voor zulke onkosten is nu nagenoeg leeg. Het is een groot gebouw en er is geen 
mogelijkheid om een gedeelte af te sluiten. Bij alle kerkelijke activiteiten, zoals bijbelstudiegroepen 
en kinderactiviteiten, moet de hele kerk verwarmd worden. 
 
Belijdenisdienst 
Vorig jaar is Jakob gestart met een belijdenisgroep. Er hadden zich 16 gemeenteleden aangemeld en 
na een intensieve studieperiode is dit afgerond op de eerste Adventszondag. 

           
De dienst met de catechisanten werd afgesloten met de viering van het Heilig Avondmaal. Een 
prachtig begin om op weg te gaan naar het kerstfeest. 
 
Kerstfeest 
In aanloop naar het kerstfeest was het een drukte van belang. Er werden koekjes gebakken, stal en 
boom werden opgetuigd, geoefend met musici, toneelstukken ingestudeerd en 150 kerstpakketten 
ingepakt. In onze kerstgroet en het artikel in Samen heeft u al een paar foto’s gezien maar we willen 
u de volgende foto’s niet onthouden. 

         



         
 
In het laatste telefoongesprek vertelde Jakob nog dat het allemaal niet erg opschoot met het maken 
van het nieuwe liturgisch centrum en de antependia. De timmerman had eigenlijk weinig tijd voor de 
tafel en preekstoel en ook waren er problemen met de naaimachine.  
We waren dan ook stomverbaasd dat we op vrijdag 24 december de volgende foto’s ontvingen. 
Een mooi liturgisch centrum met daarop het witte antependium naar ontwerp van Wilma Tuytel. 
 
Deze nieuwsbrief willen we afsluiten met twee foto’s: “ZOEK DE VERSCHILLEN/OVEREENKOMSTEN”  
Hartelijk dank voor uw meeleven met “onze gemeente op afstand”. Onze dank voor alle info en onze 
hartelijke groeten gaan ook uit naar Helga en Werner Gubatz en uiteraard aan Jakob en Irina Rüb. 

“Lehre uns unsere Tage richtig zälhen, damit wir ein  
weises Herz erlangen” 

Ps. 90:12 
 

         


